Bestyrelsesmøde
Referat
Afdelingsbestyrelsen Nørreby

07. maj 2014, Timianhaven 5, 2630 Taastrup
Indkaldt af:

Jesper

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper, Marianne, Flemming, Birthe, Ulla.
Lene
Michael
Ulla og Lene

Suppleant:
Ejendomskontoret:
Afbud:

Dagsorden
01. 18.30

Åbent for
beboerhenvendelser:

02. 19.00

Godkendelse af referat fra Referatet blev godkendt med et par mindre ændringer.
sidste møde.

03. 19.05

Rikke Stigsager fra D.A.B:

Rikke kom ud for at orientere om den fremtidige kommunikation
mellem afdelingsbestyrelse og DAB, Rikke vil gerne fremover
have en kopi af referatet når det er blevet forhåndsgodkendt,
Birthe sørge for at sende dette. Rikke havde desuden et nyt
foreløbigt budget med til udskiftning af vores forbrugsvandrør
da det jo efterhånden er ved at være et par år siden det blev
godkendt på afdelingsmødet, det dengang vedtagende budget
ser forsat ud til at holde så vi når det er færdigt vil få en
huslejestigning på 0,83 % hvilket svare til et sted mellem kr.
20,00 og kr. 70,00 pr. måned.

04. 20.00

Nyt fra
ejendomskontoret:

Der er indhentet tilbud på at få gjort legepladserne i
Kløverhaven og Porsehaven gjort lovlige, det vil dog blive
forholdsvis omkostningskrævende men afdelingsbestyrelsen vil
dog arbejde på at finde pengene til dette. Der er blevet skiftet
sand i alle sandkasser, og der bliver arbejdet på at finde en
løsning, gerne med kattenet så vi fremadrettet kan udgå katte
overraskelser i sandkasserne. I perioden 15. juni – 15. august vil
der som de foregående år kun blive tømt i storskraldsrummene
hver anden uge. Man er påbegyndt at male/lakere de udvendige
gelændre. Man er også gået i gang med at få udskiftet hækkene
de steder hvor den er blevet ødelagt i forbindelse med
udskiftningen af døre og vinduer. De 23 nye postkasser der
mangler i Kløverhaven er blevet bestilt og vil blive opsat hurtigst
muligt. Der er blevet bestilt nogle nye og mere holdbare rygning
forbudt skilte til opgangene.

05.

Orientering fra
formanden:

Alle nødvendige papirere er blevet indsendt til banken og bevillingsnævnet efter
afdelingsbestyrelsens formands skift. Mariannes sidste officielle dag som medlem
af afdelingsbestyrelsen er fredag d 23. maj 2014. der vil komme nogle mindre
ændringer, som følge af formandsskiftet, som det også er blevet oplyst i
Nørreby’s Talerør. Med hensyn til bestyrelsesmappen, som er under
udarbejdelse, vil den blive udvidet men en del underpunkter. Jesper er blevet en
del af redaktionen på Nørreby’s Talerør.

Hvis ingen møder op startes mødet.

06.
07.

Klagesager:

Orientering omkring udviklingen i afdelingens klagesager.

Klubberne:

Autoklubben har fået et par nye medlemmer ellers er der intet
nyt derfra.
Hobbyklubben Jesper vil indkalde til et møde til et møde med de
nuværende melemmer så der fremadrettet kan komme lidt mere
styr på tingene dernede.
Automatforeningen: Jesper har i sin nye egenskab af
formand for afdelingsbestyrelse overtaget varetagelsen fra d.
12. maj 2014

08.
09.
10.
11.

Autoklubben:

Jesper

Hobbyklubben:

Jesper

NDBK:

Flemming

Seniorklubben:

Ny person skal vælges

Automatforeningen:

Jesper har i sin nye egenskab af formand for
afdelingsbestyrelse overtaget driften fra d. 12. maj
2014.

Antenneudvalget:

Jesper har et ønske om at finde en person der kan
være med i antenneudvalget, han arbejder på
sagen. Denne person behøver ikke være valgt til
afdelingsbestyrelsen.

Haveudvalget:

Birthe & Flemming: Der vil blive afholdt et møde
omkring opstramning af vedligeholdelse af
haverne d. 10. juni kl.????

Arrangementsudvalg:

Vi skal afvikle flere i løbet af året.

P.T. ubesat. punkt
P.T. ubesat. punkt
P.T. ubesat. punkt
Udvalg:
Der orienteres:
Nogle pladser skal besættes.

12.
14.
15.

Afskedsreception.



Loppemarked



Grundejerforeningens
Generalforsamling.



TaB’s repræsentantskabsmøde.



Julefrokost med de andre bestyrelser.



Julearrangement for børn eller for
voksne & børn?



Afdelingsmøde



Birthe vil komme til at stå for fremtidige
arrangementer der skal afholdes Hun
ønsker 1-2 personer mere der gerne vil
være med til dette, disse personer
behøver ikke være valgt til
afdelingsbestyrelsen.

Campingvognsudvalg:

Flemming finder en ny dato gerne i sensommeren
hvor vi kan få samlet de 2 andre medejere af
campingparkeringen så vi kan få aftalt hvordan
den skal fungere fremover.

Web udvalg:

Jesper + 1

Eventuelt.
Næste Møde:



Ordet er frit.

16. juni 17:00

Lukket møde

